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UCHWAŁA Nr XXXVIII/196/2013
RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO
z dnia 27 września 2013 r.
w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu
Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie
Na podstawie art. 16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. „o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
aktów prawnych” (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676 i Nr 232, poz. 1378) w związku
z art. 12 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009r. „o finansach publicznych” ( tj. Dz.U. z 2013 poz. 885 i zm.
w poz. 938) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. „ o samorządzie powiatowym”(tj. Dz.U.
z 2013r. poz. 595 i zm. w poz. 645) Rada Powiatu Gostynińskiego uchwala co następuje:
§ 1. Ogłasza w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Statutu Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie z dnia 27 września 2013r z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Powiatu z dnia 27 września 2013 Nr XXXVIII/195/2013
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gostynińskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Powiatu:
Zdzisław Tarka
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/196/2013
Rady Powiatu Gostynińskiego
z dnia 27 września 2013 r.
Statut Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Gostyninie
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.1. Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie zwany dalej Zespołem
działa w oparciu o właściwe przepisy prawa, a w szczególności:
1) Ustawy z dnia 5 czerwca 1988 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013r. poz.595 i zm. w poz. 645)
2) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2013r.
poz. 135 z późn. zm.)
3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz.885 i zm. w poz.938),
4) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r.
Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.),
5) Konwencji Praw Dziecka (Dz.U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 z póź. zm.),
6) Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gostyninie.
7) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej
pieczy zastępczej(Dz. U. z 2011r. Nr 292, poz. 1720)
8) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie udzielania pomocy
na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie ( Dz. U. z 2012r. poz. 954).
2. Siedziba Zespołu mieści się w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1A, 09-500 Gostynin, powiat Gostyniński, woj. Mazowieckie, Tel./fax 024/ 235 26 85, Tel. 024/ 235 53 20,(ul. Zazamcze 26 tel. 024/ 235 22 05).
§ 2.1. Zespół jest jednostką organizacyjną Powiatu Gostynińskiego, finansowaną w formie jednostki budżetowej.
2. Zespół jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego realizującą zadania powiatu z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej.
3. Organem sprawującym nadzór nad działalnością placówki jest Wojewoda Mazowiecki.
Rozdział 2.
CELE I ZADANIA
§ 3.1. Celem placówki jest tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, warunków
wychowawczych, opiekuńczych, zdrowotnych, materialnych oraz umożliwienie prawidłowego przebiegu procesów rozwoju i socjalizacji, przygotowania do samodzielnego życia i pełnienia właściwych ról społecznych.
2. Zespół zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym
opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej formy pieczy zastępczej lub które znalazły się
w sytuacji kryzysowej, wymagającej interwencji ze względu na dobro i bezpieczeństwo dziecka oraz umożliwia łączenie dziennych i całodobowych działań interwencyjnych, socjalizacyjnych, terapeutycznych skierowanych na dziecko i rodzinę.
3. Zadania określone w ust. 2. Zespół realizuje przez system zintegrowanych działań diagnostycznych, edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych oraz pracy z rodziną wychowanka.
4. W celu realizacji zadań Zespół może współpracować z organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
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Rozdział 3.
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
§ 4.1. Zespołem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Gostynińskiego.
3. Dyrektor powołuje wicedyrektora.
4. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Zespole.
5. Szczegółowe zadania, organizację oraz tryb pracy Zespołu określa Regulamin Organizacyjny nadany
Uchwałą Zarządu Powiatu Gostynińskiego.
Rozdział 4.
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA
§ 5.1. Zespół zajmuje budynki w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1A, przy ul. Zazamcze 26 oraz mieszkanie przy ul. Polnej 12a m 12.
2. Zespół rozporządza mieniem przekazanym w trwały zarząd na czas nieoznaczony w postaci zabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiące własność powiatu położonych:
1) w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1A o łącznej powierzchni 0,6516 ha, KW 10921, decyzją z dnia
06.06.2001r. nr GK 7002 – 7/2001
2) w Gostyninie przy ul. Zazamcze 26 o powierzchni 4,2368 ha, KW 19043 decyzją z dnia 06.06.2001r. nr Gk
7002- 8/2001, podzieloną na dwie działki o nr ewid. 1086/3 o pow. 4,2368 i nr ewid. 1086/4 o pow. 0,3496
ha decyzją z dnia 27.12.2004. nr K. 7430/11/2004, pomniejszoną o powierzchnię 0,3496 ha KW
19043 decyzją z dnia 02.06.2005. nr GK. 7002 – 1/2005
§ 6.1. Obsługę finansową Zespołu prowadzi Powiatowy Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Placówek
Oświatowo-Wychowawczych w Gostyninie.
2. Zespół posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
3. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest plan finansowy opracowany na podstawie uchwały budżetowej Rady Powiatu Gostynińskiego.
4. Dyrektor Zespołu jest upoważniony na podstawie Uchwały Nr 500/2010 Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 21 października 2010r., do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie dot. zawierania
umów, w których wartość zobowiązania Powiatu nie przekraczają 20 000 zł (dwudziestu tysięcy złotych),
w tym związanych z prowadzeniem bieżącej działalności PZPO-W w Gostyninie i sprawdzania pod względem
merytorycznym w ustalonym wyżej zakresie finansowym dokumentów (faktur, rachunków itp.) będących podstawą powstania zobowiązania.
5. Zespół może tworzyć dochody własne i ma możliwość gromadzenia ich na rachunku dochodów własnych
powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu:
Zdzisław Tarka

